تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت جسمی و روانی کودکان
سیده طاهره موسوی

*

اشاره

بازی مهمترین نیاز کودک است که نقش مهمی در رشد و تربیت او دارد.
گسترش روزافـزون فـنآوری سـبم شـده امـروزه بازیهـای رایانـهای
ایگزین بازیهای واقعی شوند .گرچه تأثیرات مثبت برخی از بازیهای
رایانهای مناسم ،سبم افزایش مهارتها و توانمنـدیهای سـم و روان
کودکان میشود؛ اما نگرانیهایی دربارۀ بازیهای رایانهای نامناسم و ود
دارد؛ چراکه در ساخت آنها با تو ه به اهداف تجاری و مقاصد سیاسـی،
از عناصر تخریمکننده سالمت بازیکننده استااده میشود.
خانوادهها باید ضمن شناخت تأثیرات بازیهـا ،ارتقـای سـط آگـاهی و
سواد رسانهای ،نسبت به الزام خود و کودکان به رعایت فرهنـ

اسـتااده

صحی از بازیهای رایانهای اقدام کنند.
در این نوشتار تالش شـده بـازی و آثـار مناـی بازیهـای رایانـهای بـر
سالمت روان و سم کودکان بررسی شود.
* پژوهشگر رسانه و فضای سایبری.
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بایستگی بازی کودکان از دیدگاه اسالم

از نظر اسالم بازی در ایگاه یکی از نیازهای طبیعـی کـودک ،زمینهسـاز
تربیت ،یادگیری مهارتهای زندگی و برعهدهگیری مسئولیتهای بـزرگ
در آینده است؛ بنابراین شناخت تأثیرات انواا بازیها بر سـالمت و رشـد
کودک اهمیت فراوانی دارد.
با تو ه به تأثیر بازیهـای رزمـی و اسـتقامتی در تقویـت سـم و روان
کودکــان ،در بســیاری از روای ـات نیــز بــه آمــوزش بازیهــایی هماننــد
تیرانــدازی ،شــنا ،اسمســواری و  ...ســاارش شــده اســت .پیــامبر
الرما َیر ََة»؛ 9بـه فرزنـدان خـود شـنا و
ََ
میفرمایندَ « :عل
َالس َ
ِّمواَأوادکُر ُم ِّ
رباح َة ََو ِّ
تیراندازى بیاموزید.

گاتنی است ورزش و ابزار بازی بر اساس شرای زمانی تغییردادنی اسـت
و میتوان برداشت از احادیث را با تو ه به نیاز روز گسترش داد« .بـرای
نمونه باید ماهوم اسمسواری یا حتی شترسواری را توسعه داد؛ به گونـهای
که شامل چرخسواری ،موتورسواری و تمرین رانندگی هم بشود».

2

آثار منفی بازیهای رایانهای
الف) آثار منفی بازیهای رایانهای بر سالمت روان کودک

بازیهای رایانهای بر حسم نوا و محتوا منجر بـه بـروز آسـیمهایی در
روان کودکان میشوند که در این بخش به آنها پرداخته میشود.
 .9محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی،

،6

 ،45ح .4

 .2سعید بهشتی و یگانه منطقی« ،بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قـرآن
و سنت معصومین» ،اندیشههای نوین تربیتی،

.15

تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت جسمی و روانی کودکان
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 .1وابستگی

ـ ابیت بازیهــای رایانــهای ،نظارتنداشــتن والــدین ،تجربــه لحظــات
هیجانانگیز ،تنهایی و عـدم خودنظـارتی از ملـه افرا گـری در انجـام
بازیهای رایانـهای هسـتند .گرچـه بعضـی از کودکـان در مراحـل اولیـه
بازیها ،بهویژه در سبکهای خشونتآمیز ،شاید به دلیل ترس و اسـترس
از بازی رویگردان شوند؛ ولی بـه مـروز زمـان نسـبت بـه آن عـادت و
وابستگی پیدا میکنند.

9

بیشتر کودکان وابسـته بـه بـازی ،بـا بیتـو هی بـه سپریشـدن زمـان و
نادیدهانگاری نیازهای طبیعی خود (گرسنگی ،تشنگی ،خـواب) بـه بـازی
میپردازند و فق هنگام خستگی شدید سـمانی و ذهنـی از آن دسـت
برمیدارند.
پژوهشهای بسیاری بر اعتیادآوربودن بازیهای رایانهای اذعـان داشـته و
هر کدام دالیل متااوتی را بیان کردهانـد .مـارک گـریایتس 2دربـارۀ دلیـل
وابســتگی کودکــان بــه بازیهــای رایانــهای بــاور دارد کودکــان دارای
شخصیت 3دهانی (وابسته یا پ یرای اعتماد) یا دارای قوۀ تخیـل ضـعیف،
برای تجربۀ لحظات خیالپردازانه به بازیهای رایانهای روی میآورنـد .در
کل وابسـتگی بـه بازیهـای رایانـهای منجـر بـه تشـدید اشـتغال ذهنـی،
 .9مسعود نصرتآبادی« ،تأثیرات روانشناختی بازیهای رایانهای» ،سایت گرداب۲6 ،
مرداد .8318
 .2پروفسور دانشگاه ناتینگهام ترنت.
 .3بازی افراطی از عاملهای درونشخصیتی ناشی میشود و نه تحریک بیـرون کـه از
بازیها ریشه میگیرد.
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افسـردگی ،انزواطلبـی ،اسـترس 9و بیتـو هی بـه پیامـدهای سـمی و
روانشناختی بازیها میشود.

2

 .2انزواطلبی

بر اساس پژوهشهای سلنور )9130( 3دربارۀ کودکان ده تا چهاردهسـاله،
انجام بازی ل ت خاصی در کودکان ایجاد میکند و عامـل تـداوم بـازی،
ل تبخشتر از همنشینی با دیگران است و منجر میشود کـودک تنهـایی
خود را فراموش کند و احساس همنشینی با یـک دوسـت در وی ایجـاد
شود.

0

فرضگــرفتن دوســت از بازیهــای رایانــهای ،عامــل افــزایش وابســتگی
کودکان به بازیها و در مقابـل کـاهش تعامـل بـا خـانواده و نیـز «بـروز
احساس تنهایی در گروه خـانواده و دوسـتان میشـود»؛ 5چراکـه تجربـۀ
هیجانهای مجازی و تجربهنکردن آنها در رواب واقعی ،احساس انـزوای
ناشی از تعلونداشتن به گروه را دربردارد که منجر به کنارهگیری کودک از
افراد گروه میشود .بنابراین میتـوان گاـت «بازیهـای رایانـهای ،میـزان

 .2ر.ک به :تجیرو و برسابه۲22۲،؛ به نقل از داود حا خدادادی و همکـاران« ،رابطـه
عملکرد خانواده ،هیجانخواهی و پرخاشگری با اعتیـاد بـه بـازیهـای ویـدیویی در
دانشآموزان» ،فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،ش ،8
 .0گانتر بری ،اثر بازیهای ویدیوئی و رایانهای بر کودکان،

.8۲1

.4۲

 .5موریسون و گروکمن۲228 ،؛ بـه نقـل از مهـدیان و همکـاران« ،تـأثیر اسـتااده از
بازیهای رایانهای بر ابعاد رفتاری دانشآموزان» ،فـنآوری اطالعـات و ارتباطـات در
علوم تربیتی ،ش ،۲

.11

تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت جسمی و روانی کودکان
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نوادوستی را کاهش داده و ارزشهای مبتنـی بـر همکـاری و همیـاری را
بیرن

میسازند».

9

بر اساس نتای تحقیو پروفسـور زیمبـاردو 2نیـز «اشـتغال بـه بازیهـای
رایانهای ،نیازهای طبیعی و نشا آور برآوردهشده در محی های ا تمـاعی
را کاهش میدهد و به انزوای ا تماعی منتهی میشود».

3

کودکان منزوی و وابسته به بازیهای رایانهای ،در بسـیاری از ا تماعـات
ممکــن بــرای اســتااده از تلاــن همــراه یــا تبلــت ،بــه ــای تعامــل بــا
همسنوساالن ،به بازی رایانهای میپردازند.
 .3استرس و اضطراب

همذاتپنداری با قهرمان ،قرارگیری قهرمان در موقعیتهـای خطرنـاک و
نیاز به واکنش بیدرن  ،سبم روبرویی کودک به طـور پیوسـته در طـول
بازی با فشارهای عصـبی ،هیجـان ،نـمو وش ،دلهـره و دسـتپاچگی
میشــود .از ســویی پخششــدن موســیقیهای راک در کنــار تنشهــای
پیشگاته ،منجر به باالرفتن ضربان قلم و در نهایت اضطراب و اسـترس
میشود.
بـه عبــارت دیگــر «کــودک در طــول بــازی ،تنشهــا و برانگیختگیهــای
سمانی را تجربه میکند .این امر میتواند هم با تحریک سیستم عصـبی
سمپاتیک ،بهتدری این سیستم را حساس کرده و آن را آمادۀ واکـنش بـه
1

 .2روانشناس و استاد دانشگاه استناورد.
 .3کمال کوهی « ،وانان و رسانههای نوین» ،مطالعات فرهن

ـ ارتباطات،

.8۲2
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محرکهای محدود سازد و هم خود ،باعث ایجاد عالمتهـای اضـطراب
در فرد شود و عالیمی ماننـد عصـبیبودن ،احسـاس فشـار و لـرزش در
اندامهای بدن ،ترس ناگهـانی ،احسـاس وحشـت ،اخـتالل در خـواب و
خوراک ،نگرانی نسبت بـه آینـده و برخـی نبـههای سـمانی ،خطـای
عملکرد و کارایی بروز کند».

9

گاتنی است بسـیاری از پژوهشهـا 2بـر رابطـۀ اضـطراب بـا بازیهـای
رایانهای تأکید کردهاند و نوا بازی و افزایش مدت زمان بازی را در میزان
اضطراب تأثیرگ ار دانستهاند؛ ولی برخی دیگر اضطراب را تنها بـا انجـام
بازیهـای رایانـهای مـرتب ندانسـتهاند ،بلکـه عوامـل دیگـری همچـون
«انجامندادن وظایف درسی و عوامل خانوادگی» 3را نیز در بروز اضطراب
تأثیرگ ار دانستهاند.
 .4افسردگی

«پژوهشگران دریافتهاند بازیهای رایانـهای منجـر بـه افسـردگی کودکـان
میشود» 0.چراکه بزرگترین هدفگ اری و آرزوی کودکانی که بـازی را
 .9مریم قطریای و همکاران« ،بررسی تـأثیر بازیهـای رایانـهای بـر سـالمت روانـی و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مقطـ راهنمـایی شـهر تهـران» ،فصـلنامه
روانشناسی و علوم تربیتی ،ش  ۲ ،8ـ .81
 .2ر.ک به :سیدمحمد شبیری و همکاران« ،بازیهای رایانهای و اثرات آن بر سـالمت
روانی دانشآموزان» ،نشریه روان پرستاری ،ش .4
 .3حسین مهدیان« ،تأثیر استااده از بازیهای رایانهای بر ابعاد رفتـاری دانشآمـوزان»،
.13
فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
 .0موریسون و کروگمن؛ به نقل از مهدیان و همکاران« ،تـأثیر اسـتااده از بازیهـای
رایانهای بر ابعاد رفتاری دانشآموزان» ،فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
.14

تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت جسمی و روانی کودکان
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در ایگاه نیاز اصلی در زندگیشان در نظر گرفتهاند ،رسـیدن بـه مرحلـه
نهایی و برندهشدن است .چنین کودکانی در صورت باخت ،دچار ناامیدی
شدیدی شده و مدام خود را سـرزنش میکننـد .از دیگرسـو در صـورت
بردن با تو ه به فکرنکردن به اهداف دیگـری ـز بـازی ،پـس از پایـان
احساسهای خوشـایند و زودگـ ر ناشـی از برندهشـدن ،بـهناگاه دچـار
احساس پوچی و بیانگیزگی میشوند.
از سویی انجام بازی برای زمان طوالنی و انارادی ،منجر به کاهش ارتبا
کالمی بـا خـانواده شـده و سـبم میشـود کـودک بـه مـرور زمـان بـه
درونگرایی و عدم برقراری ارتبا در سایر محی های معی نیز عـادت
کند .تأمیننشدن نیاز عاطای و انزوا ،زمینه را بـرای افسـردگی وی فـراهم
میکند.
 .5خشونتگرایی

عنصر خشونت یکی از مهمترین محرکهای

ابیت بازیهای رایانـهای

بهویژه در انواا ژانرهای اکشن ،استراتژیک بیدرن  ،نگـی و  ....اسـت
که آسیمهای بسیاری بر رفتار و واکنش کودکـان دارد؛ چراکـه براسـاس
نظریۀ بومشناختی «نمایش رفتارهای پرخاشگرانه در بازیهـای رایانـهای
منجر به شناخت پرخاشگری و عامـل مهمـی بـرای بـروز خشـونت در
کودکان میگردد».

9

برای نمونه پژوهشـگران دانشـگاه میسـوری آمریکـا بـرای تحلیـل تـأثیر
بازیهای رایانهای خشن بر رفتار بازیکنها ،فعالیت مغز  31نار را هنگـام
 .9ر.ک به :مرتضی منطقـی ،راهنمـای والـدین در اسـتااده فرزنـدان از فنآوریهـای
.861
ارتباطی دید" :بازیهای ویدیویی – رایانهای"،
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انجام بازی بررسی کردند .آنها با انـدازهگیری واکـنش

مغـز افـراد در

زمان دیدن صحنههای خشونتآمیز ،نسبت به کسانی که این صـحنهها را
نمیدیدند و سپس فرصتدادن برای تنبیه مخالای تخیلی ،متو ـه شـدند
کسانی که بیشترین کاهش را در واکنش
شدیدترین تنبیهها را اعمال کردند.

داشتند (بینندگان خشـونت)،

9

بازیســازان در ســناریوهای بازیهــای رایانــهای ،بــا تو یــههایی ماننــد
نجاتدادن خود یا ازبینبردن دشـمن ،بـروز رفتارهـای پرخاشگرانـه در
طول بازی را به بهانۀ دفااکردن طبیعی لـوه میدهنـد و همذاتپنـداری
کودک با کاراکترهـای بـازی سـبم میشـود باورهـای هنجـار من کننـده
پرخاشگری در وی تحت تأثیر قـرار گرفتـه و بـه مـرور زمـان مهـارگر
2

درونی پرخاشگری از بین برود.
تکرار بیش از حد برخی از صحنههای خشونتآمیز مانند کشتن با سـالح
گرم ،بریدن سر ،سالخی و  ....منجر بـه ازبینرفـتن ماهـوم درد و رنـ و
نهادینهشدن خصمانگی و خشونت در ذهن کودک میشود و نیز «با تو ه
به نظریه شـرطیشـدن فعـال ،چـون بـازیکن بـه دلیـل بـروز رفتارهـای
پرخاشگرانه پاداش (امتیاز) دریافت میکنـد ،بـه عبـارت دیگـر شـرطی
میشود؛ پرخاشگری در ذهـنش سـودمند و بـه صـورت ارزش در نظـر
گرفته میشود و پاداش یا تقویت مثبت به وسیله امتیاز منجـر بـه تحکـیم
پرخاشگری در رفتارهای درونی کودک میشود و کـودک پرخـاشگری
 .9همان،

.858

 .2داود حا خدادادی« ،رابطۀ عملکرد خانواده ،هیجانخواهی و پرخاشگری با اعتیاد
به بازیهای ویدیویی در دانـشآمـوزان» ،فـنآوری اطالعـات و ارتباطـات در علـوم
تربیتی،

.8۲2
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را روش مناسبی برای فایوآمدن بـر تعـارض میـانفردی و برطرفکـردن
9
احساس ناکامی یا خصومت میداند».
ب) آثار منفی بازیهای رایانهای بر جسم کودکان
 .1سندرم متابولیک

پژوهشهای بسیاری 2نشان میدهد انجام بازیهای رایانهای خشـونتگرا
(انواا ژانرهای اکشن ،نگی /بزن بکش و  )...و اضـطرابآور منجـر بـه
بروز نشانگان سندرم متابولیک از قبیل فشار خون باال ،نارساییهای قلبـی
و چاقی میشود.
افزون بر محتوای خشونتبار بازیها ،موسیقی متن آنها  -که اغلـم راک
و تکنو هستند  -سبم اثرات فیزیولوژیکی در بازیکنان میشود .بر اساس
تحقیقات بسیار ضربان قلم ،فشـار خـون و کـورتیزل (اسـترس) هنگـام

گوشدادن به موسیقی تکنو در مقایسه بـا موسـیقی کالسـیک ـ افـزایش
معناداری دارند.

3

بنابر پژوهشهای رابینسون 0کودکانی دچـار چـاقی میشـوند کـه سـبک
زندگی کمتحرک را پیش گرفته و تمامی اوقات فراغت خود را با اسـتااده
 .9ر.ک به :مرتضی منطقـی ،راهنمـای والـدین در اسـتااده فرزنـدان از فنآوریهـای
.865 -866
ارتباطی دید،
 .2ر.ک به :وینچرا و همکاران۲288 ،؛ بوشمن و همکاران۲283 ،؛ آماندا و همکـاران،
۲286؛ به نقل از :توران غالمی و دیگران« ،تأثیر بازیهای رایانهای بر خالقیت و رابطه
آن با سـازگاری روانـی دانشآموزان» ،اندیشههای تازه در علـوم تربیتــی ،ش ،5
.61

 .3ر.ک به :احمد علیپور و همکاران ،بازیهای رایانهای :فرصت یا تهدید؟،

.888
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از رسانههایی چون بازیهای رایانهای پر میکننـد .وی بـرای تبیـین ایـن
نظریه ،فرضیۀ سیمزمینی وارفته( 9کنایه از فرد تنبل) را طرح کرد کـه بـه
مو م آن ،زمان گ راندن فعالیتهایی با الزمۀ صـرف انـرژی بیشـتر بـا
فعالیتهای کمتحرکی نظیر بازیهای رایانـهای ـایگزین میشـوند .بـه
عبارت بهتر «هنگام کار با رایانه کل حرکت و نبش بـدن ،بـه ابجـایی
انگشتان دست خالصه میشود و سایر اعضای بدن بیحرکـت میماننـد.
این بیتحرکی مو م م شـدن چربیهـا در بـدن و در نهایـت چـاقی
میشود» 2.همچنین افزایش دریافت کالری هنگـام بـازی از طریـو تنـاول
مواد غ ایی پرحجم به طور ناخودآگاه و در برخی موارد ح ف وعدههای
غ ایی ،دلیل دیگری برای تبیین چاقی ناشی از انجام بازیهـای رایانـهای
است.
 .2اختالالت مَفصَل

ثابتنشستن کودک پای کامپیوتر در وضعیتی نامناسـم و بـدون رعایـت
آرگونومی یا دردستگرفتن غیراصولی تبلت یا موبایل در زمـان طـوالنی
منجر به بـروز اخـتالالت ماصـلی در سـتون فقـرات ،دسـتها و بازوهـا
میشوند.
افتـادن سرشـانهها ،آرتروز ،ایجاد کیست ماصلی در دسـت از مشـکالت
مرتب با آسیمهای پزشـکی بازی با رایانه اسـت .بر اساس چند پژوهش
 15ـ .11

 .9ر.ک به :همان،
 .2سیف هّال فضلاللهی و منصوره ملکی توانا« ،آثار سوء تربیتی بازیهای رایانـهای بـر
کودکان از دیدگاه مربیان پرورشی ناحیه  ۲استان قم» ،اسالم و پژوهشهای تربیتی ،ش
،3

.833
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در آمریکا و انگلستان بعضی از بازیکنان از دردهای خاصی در ماهیچـه و
ماصلها رن میبردند و به اختالل حرکتی ،کیست یا ازکارافتادگی برخـی
از ماصلها به دالیل بازی بیش از اندازه ،فشـار پیوسـتۀ دکمـهها و اهـرم
کنترل دستی دچار شده بودند 9.همچنین در سال  2002نو ـوانی بعـد از
هات ساعت بازی رایانهای پیدرپی ،به بیماری سندرم ارتعاشی دسـت و
بازو مبتال شده بود 2.از دیگر اختالالت بازی رایانهای ،ابـتال بـه سـندروم
تونل کارپال برای آن گروه از بازیکنان بازیهایی است که نیاز بسیاری بـه
موس دارند.

3

متخصصـان دلیـل اصـلی اخـتالل و مشـکالت سـتون فقـرات بازیکنـان
بازیهای رایانـهای را تحرکنداشـتن و رعایـتنکردن آرگونـومی هنگـام
نشستن طوالنیمـدت پشـت میـز رایانـه و اسـتاادۀ نادرسـت از موبایـل
میدانند« .به گاته نادر معروفی بیتحرکی طوالنیمـدت بـهخصـو

در

سنین پایین و دوران کودکی ،به همـراه پـیشزمینـههای ژنتیکـی و سـایر
عوامل ناشناخته به تغییر شکلهای ساختاری و انحرافـات شـدید سـتون
فقرات به شکل قوز یا انحناهای انبی منجر میشود و ممکن اسـت ایـن
تغییر شکلها تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا کرده و تثبیت شـود .بـه عبـارت
 .9گانتر بری ،اثر بازیهای ویدیوئی و رایانهای بر کودکان،

.83۲

 .2احمد علیپور و همکاران ،بازیهای رایانهای :فرصت یا تهدید؟،

.885

 .3این سندرم زمانی بروز میکند که اعصاب اصلی بین دسـت و سـاعد تحـت فشـار
قرار گیرند .این فشار نیز زمانی اتاا میافتد که تونل کارپال یعنی قسمتی از مـچ کـه
اعصاب اصلی و تاندون از آنجا میگ رد متورم شـود( .علیمحمـد ر بـی« ،فوایـد و
مضرات بازیهای رایانهای برای کودکان و نو وانان» ،سایت کودک و اینترنت 8،مهـر
.)8316
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دیگر بازیهای رایانهای سبم شدهاند فعالیـت فیزیکـی کودکـان محـدود
شده و در وضعیت ساکن و بیتحرک ،مغز نسبت به شکل و قامت ستون
فقرات بیتو ه گردد و این بیتو هی منجر میشـود کـمکـم و [درگـ ر
زمان] وضعیت غل بدن به عنوان وضعیت نرمال در مغز برداشت شود.

9

درد گردن از دیگر آسیمهای انجام بازیهای رایانهای در زمـان طـوالنی
است .وقتی فرد هنگام بازی با رایانه «وضعیتی به صورت سر خمیـده بـه
طرف لو دارد ،این وضعیت بار اضـافی بـر گـروه عضـالت ضـد اذبه
گردن ایجاد میکند؛ این عضالت در وضعیت کشیده همراه خستگی قـرار
میگیرند و این خود میتواند در شروا درد گردن مؤثر باشد  ...کـه ـزء
سندرومهاى درد مزمن طبقهبندى میشود  ...پژوهشهـا نشـان مـیدهـد
ناهنجارى سر به لو و کاهش قوس گردنـی سـبم کشـیدگی در نخـاا
میشود و عوارض عصبی بسیارى را براى شخص به همراه دارد».

2

 .3اختالالت بینایی

ساعات طوالنی بازی کودکان با صاحۀ نمایش کامپیوتر یا موبایـل ،سـبم
فشار بر چشم و بروز عوارضی همانند سندرم بینایی ،خطر ابتال بـه تنبلـی
چشم و نزدیکبینی میشود.
بر اساس دیدگاه متخصصان احتمال بروز سـندرم بینـایی در افـرادی کـه

 .9بازیهای کامپیوتری و بیتحرکی کودکان را دچار قوز میکند( .خبرگزاری فارس،
 ۲۲اردیبهشت .)8313
 .2رضا ر بی و همکاران« ،بررسی زاویه درد گردن با زاویه سـر در بـین دانشـجویان
دختر و پسر با تأکید بر مقاط تحصیلی مختلف» ،فصلنامه پژوهشی توانبخشی ،ش ،3
.۲۲2
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روزانه بیش از دو ساعت از رایانه استااده میکنند ،و ود دارد؛ اما افـرادی
که بیش از پن ساعت در روز از رایانه استااده میکنند ،بهیقین دچار یـک
یا چند مورد از عالیم خواهند شد .از مهـمتـرین عالیـم سـندرم بینـایی،
سندرم خشکی چشم :با نشانههایی مانند سوزش و خارش ،اشـکریـزی
کاذب ،قرمزی چشم ،احساس و ود سم خار ی در چشم و پلـکزدن
بسیار و غیرارادی؛ خستگی و احساس فشار در چشـم و پلـک :بـه دلیـل
خیرگی مدام به صاحه نمایش و تحمل نیازهای بینایی بیشـتر از ظرفیـت
بینایی؛ سردرد :به دلیل صرف زمانهـای طـوالنی بـرای بـازی؛ کـدورت
بینایی :با درهمبینـی حـروف و ارقـام و ازدسـترفـتن بینـایی طبیعـی؛ و
دوبینی :با انحراف موقتی چشمها (برطرفشـدن بـا خـواب) در اثـر کـار
ممتد با رایانه و مشاهدۀ هاله به دور حروف و اشکال رایانهای است.

9

 .4تحلیل سلولهای مغز

بر اساس نتای پژوهشهای بسیاری صدمات مغزی از دیگـر آسـیمهای
بازیهای رایانـهای خشـن بـر سـم کودکـان اسـت؛ زیـرا «بازیهـای
کامپیوتری تنها تحریککنندۀ مغز خزنده (آمیگدال) 2هستند نه مغـز عـالی
(فرونتال)» 3.در حالی که بر اساس تصور بیشـتر خانوادههـا در بازیهـای
رایانهای ،کودک در بازی مداخلۀ فکری مداوم دارد؛ اما این مداخله فکـری
 .9رضا قنبرپور« ،سندرم بینایی ناشی از کامپیوتر)

( » ،پیک پزشکان امـروز ،ش 13

(با تلخیص و کمی تغییر).
 .2مغز خزنده بدون فکر بالفاصله در مقابل چیزی که میبیند واکنش نشان میدهد.
 .3در مغز عالی اطالعات بینایی تجزیه و تحلیل میشود و واکنش بـا تـأخیر صـورت
میگیـرد( .سوشــیانت« ،سـلولهای مغــزی در تیــررس بازیهـای رایانــهای» ،باشــگاه
خبرنگاران وان ۲3 ،تیر .8314
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نیست ،بلکه این بازیها سلولهای مغزی را گول میزنند و از نظر حرکتـی
نیــز فق ـ چنــد انگشــت کــودک را حرکــت مــیدهنــد 9.بنــا بــر نظــر
نورولوژیستها کودکـانی کـه سـاعتهای زیـادی بـه بـازی اختصـا
میدهند ،لم فرونتال 2مغزشان تکامل پیدا نمیکند؛ اینگونـه افـراد بیشـتر
مستعد انجام اعمال خشونتآمیزند و کمتر توانایی کنتـرل رفتارهایشـان را
دارند.

3

همچنین ممکن است هیجانهای زیاد بازیهای رایانهای به تخریم یـا
0
کندی عملکرد ذهنی کاربر بـهویژه در بازیهـای خشـن منجـر شـود؛
چراکه «مغز کودکان قابلیت تجزیه و تحلیـل تصـاویر اکشـن و خشـن
بازیها را ندارد؛ زیـرا کـودک تصـاویر را واقعـی میپنـدارد .بنـابراین
بازیهای اکشن و خشن ،دشمن در ۀ یک سلولهای مغـزی کودکـان
هستند که به مرور زمان میتوانند باعث کوچکتر شدن و ازبـینرفـتن
این سلولها شـوند» 5.در اینبـاره محققـان چینـی براسـاس ام.آر.آی و
اسکن مغزی کودکانی که حداقل هشت ساعت در روز و شش روز در
 .9سیف هّال فضلاللهی و منصوره ملکی توانا« ،بررسـی آثـار سـوء تربیتـی بازیهـای
رایانهای» ،پژوهش و اندیشه ،ش ،85

.11

 .2لم فرونتال مغز ،قسمت لویی نیمکره است که نقش بسـزایی در تکامـل حافظـه،
احساس ،یادگیری و … دارد.
 .3سیف هّال فضلاللهی و منصوره ملکی توانا« ،آثار سوء تربیتی بازیهای رایانـهای بـر
کودکان از دیدگاه مربیان پرورشی ناحیه  ۲استان قم» ،اسـالم و پژوهشهـای تربیتـی،
.83۲
 .0حسین زارا و عبدالرحیم هانآرا« ،تأثیر بازیهای رایانهای بر چگونگی پـردازش
اطالعات نو وانان» ،تاکر و کودک ،ش ،4

 ۲5ـ .41

 .5علی محمدی ،روزنامه ام م ،ضمیمه چاردیواری ۲1 ،بهمن ،8314

.1
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هاته از بازیهـای رایانـهای اسـتااده میکردنـد ،بـه اثبـات رسـاندهاند
قسمتهای ساید مغز ایـن کودکـان بـه طـور نگرانکننـدهای کوچـک
9
میشوند.

 .9نرگس محمدی« ،تأثیر مناـی بازیهـای رایانـهای بـر کودکـان؛ از بیاحساسـی تـا
کوچکی مغز» ،خبرگزاری فارس ۲1 ،آبان .8318

